
دو تخته
هر نفر) )

سال با تختیک نفر 2-12 ت

2,030,0002,295,0001,615,000
2,095,0002,425,0001,685,000
2,120,0002,470,0001,705,000
2,140,0002,515,000N/A

2,185,0002,605,0001,775,000
2,205,0002,650,0001,775,000
2,250,0002,735,000N/A

2,270,0002,780,0001,860,000

         VALID DATE: 30 SEP.
         CODE: AZIN.104

64,000
70,000
74,000
79,000

104,000
110,000

40,000
47,000
50,000
53,000

شب اضافه دو تخته، 
سال بدون تخت 2-12

124,000
131,000
140,000
148,000
153,000

60,000
1,510,00055,000
1,510,00062,000
1,485,00066,000

اوان استار/ کریستال *3
A* 3 *A مانیتا بوتیک/ ایبیس پاتایا

1,570,00081,000

1,530,00072,000
1,460,00076,000

مایند ریزورت *3
بال اکسپرس*3

مایک ارکید *3
ایستین *4

زینگ *3
پاتایا گاردن *3

سیام پالتینیوم/ ناکوالبیچ *3

روز پاتایا )  شب و 8 7 ) تور تایلند با پرواز ماهـان

سال 2-12 ت

بدون تخت
شب اضافه دو تخته، 
سال با تخت 2-12

شب اضافه یک نفر پاتایا ) هتـــل (
42,000

1,485,00049,000
1,665,00052,000

1,550,00081,000
98,000

2,270,0002,780,0001,860,000
2,290,0002,800,0001,840,000
2,315,0002,845,0001,835,000
2,335,0002,890,0001,880,000
2,360,0002,930,0001,900,000
2,405,0003,020,000N/A

2,445,0003,110,0001,990,000
2,645,0003,480,0002,165,000
3,065,0004,320,0002,540,000
3,175,0004,540,0002,650,000

.
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پاتایا سی ویو *4
ویستا/ اوان رویال کروز *4

داستی *4

1,730,00087,000166,000
1,660,00091,000173,000

186,000
102,000
131,000

95,000

85,000
89,000

191,000
208,000

74,000
79,000
82,000

A* 3 *A  دبی ویو/ النگ بیچ
زاین *5

رویال کلیف *5
سنتراگرندمیراج *5

148,000
153,000
160,000

200,000
255,000
372,000
405,000 1,790,000210,000

193,000

1,745,000104,000
1,655,000133,000
1,725,000

1,685,00097,000

1,570,00081,000
1,550,00084,000

1,460,00076,000 مایک ارکید *3
ایستین *4

گاردن سی ویو *4

.عدد کوپن تخفیف در رستوران ایرانی پاتایا14- یک گشت شهري- یک عدد سیم کارت رایگان براي هر اتاق-ترانسفر فردگاهی و بین شهري-راهنماي فارسی زبان- اقامت با صبحانه- ویزا-بلیط ماهان: خدمات تور 
.*  تلفن و شغل دقیق مسافر/ ، کپی صفحه اول شناسنامه و کارت ملی، آدرس4*3قطعه عکس 1ماه اعتبار، 7اصل گذرنامه با حداقل :  روز کاري می باشدو مدارك مورد نیاز 3مدت زمان الزم جهت اخذ ویزا : توضیحات *

پرواز ماهان چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و تغییرات آن *.می باشد) بدون کمیسیون ( تومان 350،000سال  2نرخ تور کودك زیر * .مسئولیت کنترل گذرنامه مسافر و ممنوعیت خروج از کشور بعهده آژانس همکار می باشد
. بر اساس قوانین هواپیمایی امکان پذیر می باشد
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